
 

   

 

  

TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 

  

TIN THẾ GIỚI  

Đà tăng của cổ phiếu ngân hàng và năng lượng kích Phố Wall khởi sắc 
Cả 3 chỉ số chứng khoán chính đều quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, nhờ đà leo dốc 

của nhóm cổ phiếu năng lượng và ngân hàng khi nhà đầu tư tỏ ra lạc quan vào các lĩnh vực 

nhạy cảm với nền kinh tế nhiều hơn, Reuters đưa tin. (Chi tiết) 

Dầu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động 
Các hợp đồng dầu thô tương lai tiếp tục tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, khi những người 

tham gia thị trường cân nhắc giữa các dấu hiệu về nhu cầu tăng mạnh so với đà leo dốc của 

sản lượng dầu tại Mỹ, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

Vàng thế giới nhích nhẹ khi nhà đầu tư cân nhắc về luật thuế 
Các hợp đồng vàng tương lai chỉ tăng nhẹ trong ngày thứ Năm, khi đồng USD ổn định và 

nhà đầu tư cân nhắc đến những tác động của dự luật cải cách thuế vừa được Quốc hội thông 

qua một ngày trước đó, MarketWatch đưa tin. (Chi tiết) 

BoJ tiếp tục giữ nguyên chính sách tiền tệ 
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ vì lạm 

phát vẫn còn cách xa so với mục tiêu 2%. (Chi tiết) 

TIN VIỆT NAM  

Chưa có phép màu, 'chợ' mua bán nợ xấu vẫn đìu hiu 
Thị trường mua bán nợ ở Việt Nam chỉ thấy người bán nhiều mà người mua thì không có 

bao nhiêu. (Chi tiết) 

NHNN bơm ròng hơn 17 nghìn tỷ, thanh khoản vẫn khá dồi dào 
Lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm mạnh ở các kỳ hạn chủ chốt cho thấy thanh khoản 

của hệ thống vẫn khá dồi dào. Có được điều này một phần cũng nhờ tuần qua NHNN tiếp 

tục bơm ròng hơn 17 nghìn tỷ đồng vào thị trường. (Chi tiết) 

Người nước ngoài 'được' đóng BHXH là tự nguyện hay bắt buộc? 
Từ 1-1-2018, lao động nước ngoài tại Việt Nam "được" đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa 

biết chữ "được" là "bắt buộc" hay "tự nguyện" nên lo phải đóng hai lần. (Chi tiết) 

Hàn Quốc đứng đầu trong vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
Ngoài khoản đầu tư 57 tỷ USD lũy kế từ năm 1992 đến nay, trong 4 năm trở lại đây mỗi 

năm Hàn Quốc đầu tư 8 tỷ USD. Chỉ tính chung trong 11 tháng vừa qua Hàn Quốc con số 

này cũng đạt mốc 8 tỷ. (Chi tiết) 

Thuế sẽ ‘có cách’ xác minh người bán hàng online kê khai thiếu trung thực 
Trường hợp người bán kê khai doanh thu thiếu trung thực, cơ quan thuế cũng xác định được 

doanh thu thực tế để tiến hành truy thu thuế. (Chi tiết) 

Bán Sabeco, "thương hiệu quốc gia" sẽ ra sao? 
Thương vụ Sabeco bán cổ phần cho nhà đầu tư Thái Lan trong thời gian qua gây xôn xao dư 

luận một phần bởi tranh cãi xung quanh vấn đề “thương hiệu quốc gia”. Là thương hiệu bia 

chiếm hơn 40% thị phần bia trong nước, Sabeco khiến không ít người tỏ ra tiếc nuối. Cảm 

giác đó cũng giống như khi các thương hiệu Việt như Tribeco, Diana hay Kinh Đô bị thâu 

tóm. (Chi tiết) 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP 

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động – Năm 2018 MWG đặt mục tiêu doanh thu 86.390 tỷ đồng, tăng 

trưởng 36,5% so với kế hoạch năm 2017; lợi nhuận sau thuế 2.603 tỷ đồng, tăng 18,3% so với kế hoạch năm 

trước. 

FPT - CTCP FPT - Kết thúc 11 tháng năm 2017, doanh thu hợp nhất FPT đạt 39.319 tỷ đồng, tăng 10% so 

với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 2.990 tỷ đồng và 2.521 tỷ đồng, tương 

ứng tăng 14% và 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.958 tỷ đồng, tăng 

13% so với cùng kỳ. EPS đạt 3.694 đồng/CP. 

BRC - CTCP Cao su Bến Thành - Quyết định điều chỉnh giảm chỉ tiêu tổng doanh thu 6,56% từ mức 225,5 tỷ 

đồng xuống còn 210,7 tỷ đồng. Đối với lợi nhuận trước thuế, mức điều chỉnh giảm vào khoảng 3 tỷ đồng từ 

21 tỷ đồng xuống còn 18 tỷ đồng, ứng với mức giảm 14,29%. Lợi nhuận sau thuế cũng điều chỉnh giảm 

14,3%, từ 16,8 tỷ đồng xuống còn 14,4 tỷ đồng. 

SJS - CTCP ĐT PT Đô Thị & KCN Sông Đà - Ngày 29/12/2017 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức 2016 

bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/12/2017. Thời gian thực hiện chi 

trả cổ tức 29/12/2017. 

MSN - CTCP Tập đoàn Masan - Quỹ đầu tư PENM Partners sẽ mua trên thị trường thứ cấp khoảng 2% số cổ 

phiếu MSN đã phát hành và đang niêm yết. Đồng thời, PENM cũng sẽ đầu tư 16 triệu USD để mua lại 0,8% 

vốn điều lệ của Masan Nutri-Science (MNS) từ Masan Group, với mức định giá MNS là 2 tỷ USD. 

FLC - CTCP Tập đoàn FLC - Dự kiến sẽ phát hành 44,66 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông 

hiện hữu theo tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 25/1/2018. Bên cạnh đó, FLC 

cũng sẽ sử dụng danh sách cổ đông trên để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%. 

DHG - CTCP Dược Hậu Giang - Ngày 28/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 

2017, ngày đăng ký cuối cùng là 29/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán 

bắt đầu từ 25/1/2018. 

CDO - CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị - Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo, 

đưa cổ phiếu vào kiện cảnh báo kể từ ngày 26/12. Nguyên nhân do CDO vi phạm từ 4 lần trở lên trong vòng 1 

năm quy định về công bố thông tin trên thị trường. 

DSN - CTCP Công viên nước Đầm Sen - Ngày 08/1/2018 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 

đợt 1 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 09/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 36%, 

thanh toán bắt đầu từ ngày 01/2/2018. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán ra tập trung ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng kéo các chỉ số đồng loạt giảm điểm về cuối phiên, bất 

chấp những giao dịch tích cực trước đó. Mức độ biến động giá trong phiên khá lớn cho thấy lực cung hàng 

vẫn còn khá mạnh. Trong các phiên tới, tình trạng tăng giảm đan xen sẽ còn kéo dài cho đến khi thị trường 

thực sự tìm được điểm cân bằng. Nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì trạng thái tài khoản, việc mua bán ngắn hạn 

chỉ áp dụng khi giá các cổ phiếu đã về đến vùng hấp dẫn. 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Morning Coffee ABS (lưu hành nội bộ) tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, 

nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin 

đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Morning 

Coffee này. 

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: Phòng Tư vấn Đầu tư – SĐT: (024)35624626, máy lẻ 717, email: TVDT@abs.vn 
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